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• Csepreg
Tájékoztatás
Kedves Olvasók! Kedves Intézményhasználók! A koronavírus-járvány veszélyhelyzeti
védelmi intézkedéseként meghozott 2020. november 11-én hatályba lépett kormányrendelet értelmében a csepregi Petõfi Sándor
Mûvelõdési- Sportház és Könyvtár 2020. december 11-ig szünetelteti személyesen igénybe vehetõ szolgáltatásait.
A beiratkozások érvényességét és a kölcsönzési határidõt meghosszabbítjuk, késedelmi díjat nem számolunk fel. Beiratkozott olvasóinknak felajánljuk, hogy hetente szerda 18
óráig, online úton (könyvtar.csepreg@pr.hu;
muvhaz.csepreg@gmail.com), vagy telefonon
(+36 30 5791679) hozzánk eljuttatott kölcsönzési kéréseiket péntekenként lakcímre kiszállítva
teljesítjük.
Közösségi tereink használatára a fenti kormányrendelet értelmében nincs lehetõség.
Azért, hogy a járvány múltával tudjunk találkozni újra, vigyázzunk magunkra, vigyázzanak
egymásra! Vírusmentes napokat kívánunk! Javasoljuk, hogy a csepregikultura.hu weboldalon tájékozódjanak újdonságainkról.
Online katalógusunk: http://88.132.57.100/
Csepreg, 2020. november 16.

Ziembicki Erzsébet és Németh István

Befejezõdtek a munkálatok
Közel sem volt egyszerû, több nehézség és
akadály leküzdése után most mégis kijelenthetjük, hogy Meszlenben végre befejezték a
csatornázási munkálatokat, és a teljes faluban
kiépítették a szennyvízelvezetõ hálózatot.
Az elnyert európai uniós pályázattal
Vasszilvágy, Acsád, Meszlen és Vát szennyvízelvezetése, tisztítása és a büki szennyvíztisztító telep fejlesztése miatt sok ember mindennapjai válhatnak majd komfortosabbá .
A fejlesztés alatt álló büki szennyvízelvezetõ és -tisztító rendszerhez Meszlen település
2020. november 16-tól csatlakozik próbaüzem keretében. A próbaüzem ideje alatt a
szolgáltatás igénybevétele ingyenes. A leendõ üzemeltetõ a Soproni Vízmû Zrt. ad majd
további tájékoztatást az üzemeltetésre történõ átvételrõl, a szolgáltatási díjakról és a
szerzõdéskötésekrõl.
Jól meg kell gondolni, ha esetleg valaki
nem szeretné az adott szolgáltatást igénybe
venni, hiszen a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 11§ értelmében neki
talajterhelési díjfizetési kötelezettsége lesz.
Sokan nem is tudják, mennyi munkával, tervezéssel, utánajárással és átszervezéssel, néha
veszekedéssel járt, amíg idáig ez a dolog eljutott – így úgy gondolom, nagy köszönet illeti a
falu vezetését, polgármesterünket is!
Ez a szolgáltatás tényleg mindenki számára kényelmesebbé teszi a mindennapokat, így éljünk vele!
Balázs Anikó
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Decemberi
beharangozó

Utat avattak Bük határában
A Magyar Falu program keretén belül 1,4 km út újult meg a büki és simasági leágazó között. A 306 millió forint értékû felújítás tartalmazta az útépítést,
a szegélykövek cseréjét és az elválasztó szigetek térkövezését.
yde

Dr. Göde György
1954–2020
lett, majd a Zrt. orvos igazgatójaként dolgozott. 1996-tól a büki Danubius Health Spa Resort reumatológusaként is munkát vállalt. 1998tól a Vas Megyei Közgyûlés Egészségügyi és Szociális Bizottságának
külsõ szakértõjeként is dolgozott.
1998-ban Vas megye akkori 4-es
számú választókerületében indult
országgyûlési képviselõjelöltnek.
A fõorvos úr rendszeresen szerepelt a médiában, és a büki víz
gyógyító erejérõl beszélt. Türelmes, hozzáértõ munkájáért szerették, tisztelték a betegei.
Sulics Heni

Következõ megjelenés:
2021. január 26.
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Dr. Göde György 1954. 04.
21-én született Kelebián, késõbb
Kiskunhalason érettségizett. A
Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán szerezett diplomát 1979-ben. 1983ban szakvizsgáztott reumatológiából és fizioterápiából. 1993-tól
volt a Büki Gyógyfürdõ Rt. vezetõ
fõorvosa, 1985 óta élt Sárváron.
Hévízen az Állami Gyógyfürdõ
Kórházban dolgozott, majd 1985tõl Sárváron egy szállodában és a
Dárvári Gyógyfürdõben dolgozott.
1993-ban érkezett Bükre, a Büki
Gyógyfürdõ Zrt. Vezetõ fõorvosa

Elérkezett 2020 utolsó, 12. hónapja.
December az év azon hónapja, melyben szinte minden hétre jut
egy ünnep. Az elsõ adventi gyertyát már november 29-én meggyújtottuk. Hamarosan érkezik a Mikulás, nyakunkon vannak a karácsonyi ünnepek, és nemsokára gyönyörû karácsonyi díszekbe
borulnak a házak, utcák és települések is, viszont idén minden máshogy zajlik majd, mint azt az elõzõ években megszokhattuk.
Hivatalosan december 22-e után beszélhetünk télrõl. Ebben az
évszakban mindannyian kicsit inaktívabbak, visszahúzódóbbak vagyunk, mint az év többi részében. Szívesebben kuporodunk a kanapéra egy forró bögre teával vagy forró csokival a kezünkben, egy
jó könyv vagy film társaságában, mintsem kimenjünk a szabadba.
Sajnos az idei évben nem csak a hideg elõl kell bezárkóznunk a
meleg lakás falai közé. A jelenlegi járványügyi helyzet miatt fontos
betartanunk a rendeleteket, így vigyázva magunkra és embertársainkra. Egészségünk érdekében bizonyos áldozatokat meg kell, hogy
hozzunk. Advent vasárnapjain otthon gyújtjuk meg gyertyáinkat,
nem vásárolunk kötött pulcsikat, forró italokat és kürtöskalácsot az
adventi vásárokon,
karácsonyeste szûk
családi körben ünnepelünk, és az újévet nem hatalmas
tömegben várjuk
majd. Ahhoz viszont,
hogy 2021 pozitív
csalódás legyen
számunkra, ezen áldozatokat meg kell
hoznunk, és jövõ
decemberben a
gyerekek ismét személyesen mesélhetik el a Mikulásnak, hogy micsoda ügyesek és jók
voltak az évben, az ajándékokat az adventi vásárokon vehetjük
majd meg, szenteste nagy családi vacsorát tarthatunk, és szilveszter éjjel felszabadultan ünnepelhetjük az újévet.
Mielõtt ennek az évnek vége lesz, egy pillanatra álljunk meg, és
tekintsünk vissza. Nem szabad azon gondolkodnunk, hogy mi lett
volna, ha ez az év nem így alakul, arra kell összpontosítanunk, hogy
itt egy új év, tele lehetõségekkel.
Minden kedves olvasónak kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánok!
Kovács Vivien
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• Sajtoskál
„Együtt a szép Sajtoskálért!”

OLVASS
MINKET ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

Trianoni emléktábla-avatás
„Emlékmûvek, kopjafák,
jelek, obeliszkek
õrzik mementóként…
feledhetetlen tettüket.“
/Albert Ferenc/

Nemesládony község életében mindig is
nagy szerepet töltött be a hõsök elõtti tisztelet,
megbecsülés. Bizonyítja ezt a hõsi emlékmû is,
mely emléket állít az elsõ és második világháború során hõsi halált halt nemesládonyiaknak. Az

emlékmû talapzatára gyakran kerül friss virág. A
községben nem nagyon találni olyan családot,
akinek rokona ne lett volna érintett valamelyik
háborúban. A ma élõk tudják, õseink áldozata,
hõsies felelõsségvállalása nélkül ma más világban élnénk. Emlékezzünk azokra a családapákra, fiúkra, testvérekre, akik hozzánk hasonló egyszerû emberekként éltek, dolgoztak, ám a parancs hadba szólította õket. A szerencsésebbek
hazatérhettek, de sokan messze idegenben estek el, sírjuk sem ismert talán.
Az 2020-as év az elsõ világháborút lezáró trianoni békeszerzõdés 100. évfordulója. Ebbõl az
alkalomból 2020. november 1-én vasárnap,
mindenszentek napján, megemlékezésre és trianoni emléktábla-avatásra gyûltünk össze, a
járványügyi szabályok betartását szem elõtt
tartva. Rubóczkiné Börczy Viktória polgármester
asszony köszöntötte az egybegyûlteket, majd
megemlékezett mindenszentek ünnepérõl, valamint a trianoni évfordulóról. A képviselõ-testület platánfát ültetett tisztelete jeléül.
Sok vers íródott a magyar irodalomban, melyek Trianon témáját dolgozzák fel, ezeket hívták
segítségül fiataljaink. Három lányt hallottunk
szavalni, Rubóczki Rékát, Kancsér Gabriellát,
Rubóczki Dorinát. Köszönjük nekik az elõadást!
Az egyházak részérõl Szabó Miklós plébános
úr, valamint Pécsinger Éva lelkész asszony is részt
vettek az ünnepségen, áldásukat adták az új
emléktáblára. Isten tanítása szerint közös imádsággal emlékeztünk elhunyt szeretteinkre. A
megemlékezés után ki-ki a temetõben folytatta
a megemlékezést hozzátartozója sírjánál.
Köszönjük a megjelenteknek, hogy megtisztelték rendezvényünket
Pietrowskiné Végh Andrea

2020. december X. évfolyam 12. szám • www.repcevidek.hu

A sajtoskáliak tenni akarásáról, összefogásáról tesz tanúbizonyságot, hogy 2020 októberében megalakult az „Együtt a szép
Sajtoskáért” Egyesület, melynek célja, hogy a
település természeti és épített környezetét
megóvja, a hagyományokat megõrizze, ápolja, továbbvigye. A fejlesztési tervek eléréséhez
pályázati források megtalálása és elnyerése is
cél. A település utcáinak szépítése, díszítése is
a tagok feladatai közé tartozik. A megalakuláskor 26 sajtoskáli értett egyet a célokkal és érezte magáénak a feladatot. A célokat hamarosan a megvalósítás követte. Vidám õszi hangulatba, díszbe öltöztették a falu lakói az utcákat.
A falugondnok – Hoós Sándor – kreatív munkái
mellett, melyek a nagyobb köztereken jelentek
meg, a házak elõtt is nagyon szép kompozíciók csábították az érdeklõdõket a faluba. Most,
hogy az õszi díszek az enyészeté lettek, beköszönt a csendesebb, ámde annál kedvesebb
idõszak, az advent. Közös adventi rendezvények megtartása jelenleg nem lehetséges,
azonban a szép téli Sajtoskál elképzelése megvalósulni látszik. Az adventi idõszak minden
napján egy-egy újabb szám villan fel a település házainak ablakában, jelezve ezzel is, hogy
várjuk a Fényt, Jézus születését. A többi díszítés
legyen meglepetés, öröm az elkészítõknek, a
benne gyönyörködõknek. Bízunk benne, hogy
a lelkesedés még jobban fokozódik. Minden
évszakban méltó díszben pompázik ez az aprócska, de annál kedvesebb kis falu.
bse
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Õszi munkálatok Nagygeresden
Nagygeresd Község Önkormányzata az idei
évben elmaradt rendezvények költségeit, karbantartásra és állagmegóvásra fordította. A faluház közel 30 éves melléképületei már nagy
mértékben elhasználódtak, fõleg a tetõszerkezet
cseréje vált szükségessé. A
cserép és hullámpala borítás helyett bordázott acéllemez került felhelyezésre.
Az egyik melléképület funkciója a felújítást követõen
tároló helység lesz. A másik
épület a falubusz garázsaként is szolgál, itt a tetõn kívül a homlokzat is lemezborítást kapott. A jövõ évi
költségvetésben az építmény bejáratának cseréjére is különített el pénzt a
képviselõ-testület.
A kivitelezést helyi szakemberek és a kezük alá
dogozó szintén helyben
élõ lakosok végezték: Bõdi
Lajos, Bõdi Tamás, Bánfi
Béla, Istenes Kálmán. Az
elõkészületeknél Kovács
Csaba és Magyar Balázs is
segédkezett. Köszönet a
munkájukért! A kétezres évek elején a Répce
menti kistérséghez tartozó települések, asztalt,
padokat és a térséget ábrázoló térképet helyezhettek ki a köztereikre. Településünk is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez a társulás jóvoltából. Az idõ vasfoga próbára tette a pihenõhe-

lyet, a térkép már évek óta az enyészeté, az asztal és a padok is elhasználódtak. Az önkormányzat elbontatta a régi fabútorokat, és a helyére
egy szintén fából készült, új pihenõpavilont vásárolt. A pavilon egy szegélyezett betonalapra

került felállításra. Az adventi idõszak közeledtével a képviselõ-testület arra az elhatározásra jutott, hogy a hagyományos koszorú és fenyõ mellé, készíttet egy betlehemet is.
A betlehemi istálló épülete szintén Bõdi Lajos
keze munkáját dicséri. A figurák festett hungaro-

cellbõl készültek, a kompozíció advent elsõ vasárnapján került méltó helyére. Sajnos a hagyományos ünnepségünk elmaradt, de megragad-

va az alkalmat, szeretnék minden olvasónak
ezekben a nehéz idõkben, egészségben gazdag adventi készülõdést kívánni!
Németh Lajosné
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Sopronhorpács
mindennapjai 2020-ban
Sopronhorpácson is nagy várakozással indultak neki az évnek, hiszen számos terve volt a
falu vezetésének a programokkal, falurendezéssel és munkálatokkal kapcsolatban. Talabér Jenõ polgármester mesélt az évrõl.

erõbõl (körülbelül 25 millió forint értékben) újítottuk fel nyáron és õsszel a Fõ utca járdáinak jelentõsebb szakaszait. További örömhír számunkra, hogy a szeptemberben beadott óvoda felújításra vonatkozó pályázatunk is nyert 55 millió
forintot, így az óvodánk épülete is korszerûsödhet. A pályázat keretein belül a tetõ cseréje valósul meg, valamint lebontásra kerül a kazánház
épülete, amelynek a helyére egy új épületrész

kerül, amely a meglévõ épülethez fog csatlakozni, és vizesblokként, továbbá öltözõként fog
funkcionálni. A szûk folyosón való öltözés-vetkõzés így egy tágas öltözõhelyiségbe kerül, a jelenlegi mosdók helyére irodák kerülnek. Hogy a
fejlõdésen túl a szépülésrõl is meséljünk, mûködik Sopronhorpácson egy nagyon szorgos faluszépítõ csoport, kik idejüket és energiájukat nem
sajnálva segítettek abban, hogy kis településünk minden pontja megszépüljön. Az egyik legnagyobb munkát jelentette a nemrégiben elkészült Szent László-kert rendbetétele a falu központjában. A területen elhelyezésre került egy
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„A vírus okozta bizonytalanságok által az idei
év inkább a »szépítkezés« és fejlõdés éve volt a
településen, viszont szerencsére egy-két jelentõsebb programot meg sikerült tartani. A hagyományos június végi búcsú, a kétnapos szeptember eleji falunap (traktoros nappal egybekötve)
és több kisebb esemény is sikeresen lezajlott, viszont az év végén megrendezésre kerülõ programokat le kellett mondani (idõsek napja, adventi elsõ vasárnapi gyertyagyújtás, karácsonyi
koncert). Az elmaradt programok által jövõre
még nagyobb hangsúlyt igyekszünk fektetni a
programok színesítésére, választékuknak bõvítésére. Reméljük, tavasszal már felszabadulhatunk, és együtt ünnepelhetjük az egészséget, a
közösséget. Ami a fejlõdést illeti, januárban került megvásárlásra a tavalyi évben elnyert pá-

lyázati támogatásból (11,7 millió forint) az ISEKI
TXG kompakt traktor, mely azóta is hatalmas segítséget nyújt a település területeinek rendezésében. Tavasszal kezdõdtek meg a munkálatok
az óvoda hátsó udvarán, ahol kerítést kapott az
udvarrész, és az új játékok is elhelyezésre
kerültek, melyek várják, hogy a kis használóik minél hamarabb igénybe vegyék
õket. Ez a fejlesztés is
egy tavaly elnyert
pályázatból
került
megvalósításra (4,8
millió forint). Mint
ahogy korábbi számunkban is beszámoltunk róla, bölcsõde létesítésére is
nyer tünk forrást (80
millió forint), melynek
elõkészítési feladatai
sikeresen lezajlottak.
Decemberben elkezdõdnek a tetõfelújítási
munkálatok, és jövõ õsszel már az elkészült,
megújult épület várhatja a megfelelõ korú gyermekeket. Nyáron kaptuk meg az értesítést a
nyertes környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztésre vonatkozó pályázatunkról (25 millió forint),
mely kapcsán a Fõ utca Lédeci szakaszán kerül
megvalósításra terveink szerint jövõre az árokrendszer átépítése a megfelelõ csapadékvíz-elvezetés érdekében. Támogatást nyertünk a Bem
József utca egyes járdaszakaszainak felújítására
is (3 millió forint), illetve azokat a szakaszokat,
melyek nem kerülhettek bele a pályázatba, az
önkormányzat saját forrásából felújíttatja, így az
összes elöregedett járdarész új állapotba kerülhet. A térkõ már megérkezett, így a munkálatok
is rövid idõn belül elindulhatnak. Ezen kívül saját
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öntözõrendszer, amely biztosítja a fû és a növények megfelelõ csapadékkal való ellátását. Az
egyes utak találkozásánál a sarkokba virágokat,

növényeket ültettek. Az egykori füves területek is permetezés után újra lettek szórva
fûmaggal. A korábbi, tavaszi
karbantartási munkálatoknak
köszönhetõen a padok, táblák, szeméttárolók lefestésre
kerültek. A karácsonyi kivilágításhoz szükséges villanyvezeték is a földbe került. Említésre
méltó még az a sok kisebb,
de annál több idõt igénylõ
munka, melyet egész éven át
végeztek. Megszépültek a
buszmegállók, a zöldterületek, a Lédeci-kápolna környéke, a játszótér és a
kultúrház környéke, illetve a régi szeméttárolók
helyére új került. Külön szeretnék köszönetet
mondani a faluszépítõkön kívül minden szorgos

kéznek, akik rendbe teszik és szépítik az általuk
vállalt területeket, kiemelve közülük a lédeci lakosokat, kik kezdetektõl fogva szívükön viselik
kápolnánk sorsát. Karácsonyhoz közeledve programok híján a hangulatot a díszítés és a fények fogják
meghozni. A tavalyi évhez hasonlóan kivilágításra kerül a László-kert és
a Fõ tér is, és idén is meghirdettük a
lakosság körében az ablakokban
elhelyezett adventi kalendáriumot.
Minden jelentkezõ család választhatott egy számot 1-tõl 24-ig, és december 1-jétõl kezdve az a szám világít ki az ablakokban, amelyik
szám éppen következik a naptárban. Az 1-es számmal az önkormányzat indította a visszaszámlá-

lást. Kellemes várakozást és készülõdést, továbbá vírusmentes napokat kívánunk mindenkinek
az elkövetkezendõ idõszakra!”
Igler Patrícia

Koszorúzás
Ólmodon
Trianon emlékére koszorúztak november 11-én, Ólmodon. A 11-es Huszár Hagyományõrzõ Egyesület, hagyományos
huszár ruhába és lovas viseletbe öltözve
álltak dísz sort, melyet a Marton Szállás lovasai kísértek.

A trianoni emléktáblánál Hergovich
Vince polgármester köszöntötte a hagyományõrzõ egyesületet, majd ünnepélyes
keretek között a koszorúzás következett.
A járvány miatt sajnos kevés nézõ elõtt
zajlott az esemény.
yde
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Egy-egy hosszú élet munkájának elismeréseképpen, tisztelettel és szeretettel köszöntötték
Zsira két lakóját is az elmúlt hónapokban az önkormányzat képviselõi.
A szépkorúak köszöntésérõl
rendelkezett Magyarország
Kormánya, s amennyiben az
érintett hozzájárulását adja a
köszöntés megszer vezéséhez,
úgy abban az esetben köszöntõ okirat készül a miniszterelnök
aláírásával, melyet a helyi polgármester és a jegyzõ ad át.
Ebbõl az apropóból látogatta meg Nagy Ferdinánd
polgármester és Czipetics
Györgyné jegyzõ szeptember
hónapban Horváth Józsefnét,
született Balogh Gizellát. Nagyon kedves fogadtatásban részesültek, a család egy része is jelen volt a köszöntésnél. Gizi
néni – hiszen a faluban csak így emlegetik –
1930. szeptember 2-án született Sajtoskálon, s

Horváth Józsefné köszöntése

házassága révén került Zsirára. Itt dolgozott a
helyi Értelmi Fogyatékosok Otthonában szakácsnõként. Fõztjét azóta is emlegetik, akik akkor et-

tek belõle. Férjével 48 évig éltek együtt, s a házasságukból 3 gyermekük született, 2 lány és
egy fiú. Mára már boldog nagymamája 7 uno-

Farkas Andorné köszöntése

kájának és dédije 9 dédunokájának. Az önkormányzat képviselõi köszöntötték, és további jó
egészséget kívántak neki a kerek évforduló alkalmából.
Ugyancsak ebbõl az okból látogatták meg november 1-én Farkas Andornét, született Vlasits Erzsébetet, aki Peresznyén látta meg a
napvilágot 1930. november 1-én.
Itt élt férjével és a házasságukból
született lányukkal, Erzsébettel. Kõszegen dolgozott a SZOT Gyermeküdülõben. 31 éve él Zsirán a
lányánál és annak családjánál. A
mai napig aktívan kiveszi a részét
a házimunkából, segíti és támogatja a családját. Kettõ unokája
felnõtt már, és egy dédunokája is
van, aki ott jártunkkor meg is táncoltatta a dédnagymamát. Ennél
a köszöntésnél a polgármester
mellett Petkovits János alpolgármester volt jelen.
Mindkettõjüknek nagyon jó egészséget és
további boldog éveket kívánunk családjuk körében!
NPK
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Az idei adventi idõszak – ahogy sok más
ebben az évben – másként alakul, mint
ahogy azt a korábbi években megszoktuk és
megszerettük. Igaz ez a családok és a falu közösségének életére is, hiszen közös programokkal és gyertyagyújtásokkal nem színesíthetjük a karácsonyi várakozás idejét.
Répceszentgyörgyön azonban mégsem mellõzzük az ünnep fényeit, az összetartozás eszméjét és lakóhelyünk szebbé tételét.
Az „Adventi Ablakok” program keretein belül december 1. és 24. között minden nap felgyulladnak a fények a település valamelyik
házának vagy intézményének ablakában –
hasonlóan ahhoz, ahogy az adventi kalendáriumban is minden nap kinyitunk egy ablakot.
Karácsony közeledtével napról napra több ház
ablaka fog a dátumnak megfelelõ díszbe öltözni és világítani, míg végül szentestén mind a
24 ablak egyszerre fog ünnepélyes fényében
ragyogni. Az adventi ablakok díszítése nem
verseny, így nyertesek, díjazottak nincsenek.
Azonban hisszük, hogy a program által mindenki nyer, a díszítõ is, és az is, aki „csak” gyönyörködik benne. Nyer vele a falu teljes közössége is: sok szép, ötletes adventi ablakot, és
ami még fontosabb, értékes perceket, az ajándékozás örömének varázsát. Mert minden
egyes ablak ajándék lesz – igazi, szívbõl jövõ,
mindenkinek kedves ajándék. Ezúton is köszönjük a falu lakóinak aktív részvételét!
Idén a Mikulás-várás sem lehetséges a megszokott módon, azonban ez nem jelenti azt,
hogy kis falunkba ne látogatna el a nagyszakállú. Ezúttal a Mikulás mindenkit a saját otthonában látogat meg december 6-án délután – mivel az idõjárás-jelentés havat nem jelez, így váratóan lovaskocsival érkezik hozzánk.
Kétségtelen, hogy ez az advent és karácsony más lesz, mint a korábbiak. Sok hagyomány és szokás kimarad az idei készülõdés, illetve ünneplés során. De nem marad el minden – nem marad el a kedvesség, a nevetés,
a szeretet és a remény. Így nem marad el az
ünnep, csak átalakul (kinek jobban, kinek kevésbé). Kívánom, hogy mindenki a legjobbat
hozza ki belõle!
Répceszentgyörgy község képviselõtestülete nevében mindenkinek áldott, békés, boldog adventi készülõdést és karácsonyi ünnepeket kívánok!
Rácz Anett

Szépkorúak köszöntése
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Néhány érdekesség a Madárvárta életébõl...
Az egyik legnagyobb közösségi oldalon olvashatunk sok-sok érdekességet a Madárvártán
történtekrõl. Az idõsebb korosztálynak, kiknek
tagjai nem az online felületen tájékozódnak, sok
minden kimaradhat, pedig élményeik vannak
arról a környezetrõl, hiszen ott töltötték fiatalságukat, munkaidejüket. Nekik szánom ezt a rövid
beszámolót.
Október 1. „A csicsörke Észak-Afrikából terjeszkedett Európába. Hazai megtelepedésének
pontos idejét nem ismerjük, de az 1850-es években már elterjedt fészkelõ volt a Dunántúlon. Viszonylag keveset fogunk, 1998 és 2019 között
mindössze 93 példányt gyûrûztünk Tömördön. A
mellékelt képen látható csicsörkét 2020. szeptember 16-án gyûrûzték Völcsejen, a madárvártától légvonalban 17 kilométerre északra. Ma
visszafogtuk Tömördön.”

„2020. október 9-én visszafogtunk egy erdei
szürkebegyet, 2019. október 7-én gyûrûzték
Szlovéniában. Idén késõbb kezdhette és/vagy
lassabban folytatja õszi vonulását, mint tavaly.
Részleges (parciális) vonuló madár fajokra jel-

lemzõ, hogy egyes példányai elsõsorban környezetük aktuális állapotától függõen idõzítik
vonulásukat. Kedvezõbb körülmények esetén
késõbb indulnak és/vagy lassabban vonulnak.”
Október 17. „Ma délelõtt fogtuk a mellékelt
képen látható szajkót. A szajkó gyakori fészkelõ a
környék erdeiben, hazai fészkelõ és telelõ állománya is növekedett az utóbbi húsz évben. Szeptember-októberben nagyobb számban átvonulók is elõfordulnak a madárvárta környékén.”

Október 17. „Ma reggel fogtuk a sordély
mellékelt fényképeken látható példányait (Fotó:
Riba Krisztina). A sordély egyike azoknak a mezõgazdasági területeken élõ madár fajoknak,
melyeknek hazai fészkelõ állománya jelentõsen
csökkent az utóbbi húsz évben.”
„Hamarosan új míves kötettel bõvül a helyi
kiadású természettudományos könyvek palettája. A Vas megye madarainak névjegyzéke címû
kötetet várhatóan november végén vehetik kézbe az olvasók. Dr. Gyurácz József és dr. Kóta
András, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Vas Megyei Helyi Csoportjának ve-

zetõi arra vállalkoztak, hogy, rendszerezik és kötetbe rendezik azokat a madarakra vonatkozó,
vasi adatokat, melyeket az elmúlt 200 év madármegfigyelõi rögzítettek. Dr. Gyurácz József, a
kötet egyik szerzõje elmondta, hogy az 1800-as

évektõl 2019-ig tartalmazza a könyv a Vas megyében valaha megfigyelt összes madár névjegyzékét. Ez 301 madár faj. A kevesebbszer
megfigyelt madarakra vonatkozó valamennyi
adatot, a gyakoribb madarakról pedig a legfontosabb információkat találjuk meg a könyvben. A 270 oldalas kötetet több mint száz színes
fotó gazdagítja.”
KSzÁ
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Megalakult az Együtt Szakonyért Egyesület
Októberben jogerõre emelkedett, s immár
hivatalosan létezik, mûködik az Együtt
Szakonyért Egyesület. Köszönet Horváth Edina
aljegyzõnek, kinek munkája által vált lehetõvé,
hogy a lelkes, 29 fõbõl álló csapat jogilag is
egyesületként mûködjön. A tagok Némethné
Tóth Mártát választották elnöküknek.

nagyon sok ember munkája által készült el a
nagy adventi koszorú. Idén februárban az önkormányzattal és a fiatalokkal közösen egy jól sikerült családi farsangot szerveztek, s bonyolítottak
le. Bár húsvét a tavasz ünnepe, de február közepétõl folyamatosan munkálkodtak kicsik és nagyok a falut szépítõ dekorációk elkészítésében,
melyek április elejétõl díszítették a települést.
A falu májusfáját a képviselõk és a szépítõk
fér fitagjai állították fel. Sajnos a hagyományos
„kitáncolásra” az idei évben csak szûk körben
kerülhetett sor.

Júniusban nagy munkálatok voltak az emlékmûvek parkosításánál, segédkeztek az egyesület tagjai. A virágágyások kialakítását szorgos
kezek végezték. Júliusban rendezett falunap
szervezésében, lebonyolításában szintén sokat
segítettek.
Az õsz szintén aktívan telt, hiszen elkészítették
és felállították a Szakony betûket, melyet hamarosan vidám õszi dekorációval díszítettek. A hagyományos
szüreti
felvonuláson is részt
vettek.
Novemberre befejezõdtek az intézmények felújítása. A közösségi ház, az orvosi
rendelõ és a könyvtár
takarítására felajánlotta segítségét az
egyesület. November
7-én, szombaton húsz
ember hetvenórás
munkát végzett. A hívó szóra a tagokon kívül is érkezett segítség. Mindenki saját takarítószereket, -eszközöket
hozva állt neki a nagy munkának, amit sajnos
nem sikerült befejezni. A mesterek után még
mindig maradt bõven tennivaló. Ez a munka túlnõ az egyesületen. A munkafolyamat elvégzése
után az önkormányzat anyagi támogatással segíti a már hivatalosan megalakult egyesületet.
Az elkövetkezõ hónapok feladatait a járványhelyzet felülírja, így azok megszervezése folyamatos lesz, ahogy a lehetõségek megkívánják, engedik.
Ada
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Az egyesület célja: „Mindazon kulturális hagyományok ápolása, melyek Szakony település életéhez, történetéhez kapcsolódnak. A vidék értékei-

nek, tárgyi és szellemi kultúrájának megõrzése, a
térségben és a régióban. Természeti és épített környezeti értékek megóvása, fejlesztése. A környezettudatos, egészséges életmódra nevelés.”
A kezdeti pénzügyi forrás a tagok tagdíja.
Pályázat útján szerzett támogatásra csak késõbb lesz lehetõség.
Bár az egyesület most lett hivatalos, de eddig
is jelen volt a település életében. A tavalyi évben
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Szent Miklós ünnepe
két okból is különös jelentõségû Csepregen
Az évente december 6-án ünnepelt szent
Miklós püspök a 4. században mûködött KisÁzsia (a mai Törökország) területén. A katolikus és
a görögkeleti egyháznak is nagyon kedvelt
szentje. Gazdag kereskedõ családból származott, de vagyonát szétosztotta a szegények, különösen a gyermekek között. Ezzel a ténnyel
kapcsolatban alakultak ki népszokások
ünnepének elõestéjén, amikor „személyesen” meglátogatja a gyermekeket:
vizsgáztatja, megimádkoztatja õket,
majd tudásuk és egész évi viselkedésük
szerint ajándékkal jutalmazza, vagy virgáccsal megveréssel bünteti õket.
Szent Miklós, azaz Mikulás a fenyítést a
kíséretében levõ ördögre (krampuszra)
bízza. Mivel Miklós püspök az ördögöt
életében többször elüldözte, láncra
verte, annak emlékére a dunántúli Mikulás-esti „Láncos Miklós” szokás szerint
a krampusz el akarja ragadni a gyermekeket, de Miklós megszégyeníti,
esetleg láncra is veri.
Ez a népszokás a német nyelvterületek felõl
érkezett hazánkba. Országos jelentõségû tény,
hogy ennek a népi színjátéknak a legelsõ fennmaradt írásos emléke éppen Csepregre vonatkozik. Ez az egyik ok, amiért Csepregen különös
jelentõségû a Mikulás-este. A mezõváros tanácsa 1785. december 3-án, II. József felvilágosult
szellemében ilyen határozatot fogalmazott meg
egy már korábban gyakorolt jelmezes-maszkos,
színjátékszerû népszokás tiltására: „mivel nyil-

vánságosan tapasztaltatik, hogy december holnapnak elején esni szokott Szent Miklós püspök
napja elõtt való estvéli vagy éjszakai üdõben
némelyek különféle öltözetekben, álorcákban
magokat elrejtvén, házrul-házra járnak s a gyenge gyermekeket is helyes elmével ellenkezõ
ijesztõ csufos figurákkal rettegtetik, keményen
parancsoltatik,
hogy senki sem
Szent Miklós elõtt
való estve, sem
Üdvözétõnknek
születése napján,
éjszakáján, akár
alatta valói, akár
gyermekei nagy
leányai által az
ilyetín színes öltözeteket,
avagy
házrul-házra való
éneklíseket, melyek által az éjszakai csendesség
sértõdik, megengedni ne merészeljen”...
Csepregen azonban még a 19–20. század
fordulója elõtt is jártak Miklós napján a fiatalok
házról házra, ijeszteni. Hosszú láncaikat csörgették, meg is verték vele a járókelõket. Ilyenkor
még a szomszédba sem kívánt senki sem átmenni.
Szent Miklós napjának másik helyi jelentõsége városunkban a fõtéri plébániatemplomhoz
kapcsolódik. A templom védõszentje ugyanis a

középkor óta szent Miklós. Ez a tény arra utal,
hogy kereskedõváros volt Csepreg, mert Miklós
egyrészt a kalmárok (utazó kereskedõk), tõzsérek
(marhakereskedõk) körében örvendett nagy tiszteletnek. A korábbi évszázadokban virágzott itt a
Répce menti füvön hizlalt marhákkal, a borral és
a gabonával kereskedés. Akkoriban a római katolikus egyházban nemzetközi szinten kötelezõ
ünnep volt szent Miklós napja. Magyarországon
1611-ben törölték el ezt.
Az 1776-os nagy tûzvészben plébániatemplomunk is elpusztult. Amikor a következõ években újjáépítették, akkor alkotta a jelenlegi oltárképet Johann Cimbal sziléziai származású bécsi
oltárkép- és freskófestõ. Azt nem tudjuk, hogy
korábbi fõoltárkép milyen jelenetet mutatott
Miklós püspök életébõl. A mostani kép olyan
helyzetben ábrázolja, amint szegényekkel, betegekkel, gyermekekkel jótékonykodik. Hiszen
közismerten a gyermekek és diákok védõszentje
is. Ehhez a fogalomkörhöz kapcsolódik az új helyi hagyomány, miszerint a csepregi általános iskola diákjai Miklós napján, december 6-án közösen ünnepi szentmisén vettek részt, és a szentmise után pedig ajándékcsomagot kaptak. A
plébános úr pedig a pedagógusokat megvendégelte és kötetlen beszélgetésre hívta a plébániára.
Lezárásként megemlíthetem, hogy volt kor,
amikor egész Magyarországon iskolai szünet volt
december 6-a mint a kormányzó neve napja.
Balogh Jánosné Horváth Terézia Budapest
Horváthné Pados Teréz Csepreg
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A büki sport száz éve

I. rész.

sportkör története c. kéziratában. A nagyközség Csepreg I. ekkor már a kerületi bajnokságban játkulturális életébe történõ aktív bekapcsolódás ve- szott], amikor… sor került a járási bajnoki címet elzethetett oda, hogy valamikor az 1930-as évek döntõ mérkõzésre, mégpedig Undon… Csapamásodik felében vagy a 40-es évek elején a sport- tunk fölényes 3:0 arányú gyõzelmet aratott… A jákör neve Büki Testedzõk Kulturális Egyesületére (rö- rási bajnokok egyenes kieséses rendszerben játvidítve: BTKE) változott.
szottak tovább az országos bajnoki címért. A sorsoA büki labdarúgás elsõ virágkora az 1930-as lás szeszélye folytán az elõzõ évi országos leventeévek elsõ részében volt. Még nem szerepeltek baj- bajnokság gyõztese, a Szombathelyi Levente SK junokságban, de 1932-ben például barátságos tott ellenfelül… [A Bükön játszott mérkõzés] 1:1-es
mérkõzést „játszottak az SZSE-vel, a Szombathelyi eredménye azt jelentette, hogy a szombathelyiek,
MÁV-val (a mai Haladás elõdje), a SZAK II-vel, a mint vendégek jutottak tovább”, majd ismét orszáSOTEX-szal, a Soproni MAFC-cal, a Kõszegi SE-vel, a gos bajnokok lettek. (Sövegjártó)
Lövõvel, a Beleddel, a
Nagycenkkel,
az
Acsáddal, a Csepreggel
és a Vassuránnyal is…
Nagy sikernek könyvelhetjük el a Bük–Csepreg
kombinált csapatának az
akkor híres Savaria második csapatával (melyben
négy profi játékos is szerepelt) szemben kivívott
2:2 arányú döntetlenjét”
– írta Sövegjártó László
Az 1943–44. évi csepregi járási levente bajnokságot
említett kéziratában.
megnyert csapat, a bal szélen: Pethõ György szakosztályvezetõ és
Idõközben új, sportoSzabó István edzõ.
lással is foglalkozó egyeAz 1930-as évek közepétõl a Büki Keresztény Ifsületek alakultak községeinkben. A 20-as évek közepén minden településen megalakult a Levente júsági Egyesületben (KIE), pár év múlva a Büki KaEgyesület, melynek tör- tolikus Legényegyletben (KALOT), majd más helyszívényi kötelezéssel tag- neken is megindult az asztaliteniszezés a nagyközja lett minden 12–21, ségben.
késõbb 23 éves, iskolai
„A második világháború a sportkört is megtizetanulmányokat nem delte. A fronton” tíz büki sportoló, munkaszolgálatfolytató fiú. A leventé- ban pedig a két Eisenstein testvér (kitûnõ úszók volben katonai elõképzés tak) vesztette életét, többen fogságba estek. A vifolyt, mert ekkor a há- lágégés utolsó hónapjaiban „a pálya szénatelep
borút elvesztõ orszá- volt, az autók és szekerek teljesen használhatatlangokban nem lehetett ná tették. Társadalmi munkával a fiatalok
általános hadkötele- rendbehozták…, a front elvonulása után 2 hónapzettség. Az alaki kikép- pal már sor kerülhetett az elsõ mérkõzésre.” Ekkor
zés stb. mellett a leven- az új ifjúsági szervezet, a Magyar Demokratikus Iftemozgalom kereté- júsági Szövetség (rövidítve: MADISZ) és agilis elnöben fejlõdött az atléti- ke, Pethõ György állomásfõnök vette kezébe a büka, a kerékpározás, a ki sport irányítását. Fõleg a futballra és az úszásra
„A büki footballcsapat nagyszerû és örök érdemû tagjai” az 1920-as
lövészet és az úszás is. koncentráltak, s még 1945-ben szerveztek egy atévekben – olvasható a fotó hátoldalán, mely az egyik alapító játékos,
Patthy Endre gyûjteményébõl került be a büki sportkrónikákba.
Természetesen a leven- létikai „kegyeleti váltót” is. A labdarúgók ekkor a
ték körében is népszerû MADISZ-BTKE színeiben mérkõztek 1946/47-ben a
„A kapukat a mérkõzés helyén elõtte nap a já- volt a foci, s egy idõ után a mozgalomhoz is kötõd- Vas, majd 1947/48-ban a Sopron megyei II. o. bajtékosok állították fel, akik maguk is sokat áldoztak tek a sportkörök utánpótlás-csapatai. Mire az nokságban.
A különbözõ munkahelyeken mûködõ szakszera sportért: vidékre saját költségükön vonattal men- 1930-as évek végére kiöregedtek az egyre több
tek mérkõzést játszani, vagy kerékpárt is használtak labdarúgókupán eredményesen szereplõ elsõ vezetek és a község egyéb ifjúsági szervezetei is kíerre a célra, de a közeli falvakba el is gyalogoltak. csapat idõsebb játékosai, a fiatalabbak nem na- sérleteztek sportkör alapításával. 1948-ban a
Nem sajnálták az anyagaikat akkor sem, mikor a gyon tudták pótolni õket. Ugyanis a következõ kor- MADISZ-BTKE fuzionált az Egyesült Parasztifjúság Orfelszerelésüket: mez, labda, futballcipõ stb. maguk osztály tagjai a katonai bevonulásokkal a lakta- szágos Szövetsége (rövidítve: EPOSZ) helyi szervevásárolták meg” – írta Szabó József: Bük másfél év- nyákba, a visszacsatolt országrészekre, majd a zete labdarúgóival. Az EPOSZ-BTKE-nek 1948-ban
százada c. tanulmányában. Mivel a sportkör egy frontra kerültek. Ekkor lett egyre nagyobb szerepe röplabda szakosztálya is alakult. Ez az egyesület
ideig anyagi támogatásban nem részesült, a ta- a levente csapatok részére szervezett járási stb. 1949. október 11-én a Büki Gépállomás focistáival
gok és barátaik – fõleg a hûvösebb idõszakban – labdarúgó-bajnokságoknak. Az 1940-es évek ele- egyesülve: Büki Traktor SE néven folytatta tevékenyszíndarabokat tanultak be és adtak elõ a nagyköz- jén összekovácsolódott büki levente focicsapat ségét. „1949. július 18-án a Büki Földmûves Szövetségben több elõadásban, és alkalmanként a kö- 1942-ben „benevezett a járási leventebajnokság- kezet irodájában” az asztaliteniszezõk összefogázeli településeken is. A helyi elõadások egy része ra, melyet nagy küzdelemben meg is nyert… Az sára megalakult a Büki Szövetkezeti Sportegyesület
után – külön belépõjeggyel – táncmulatságokat is 1943–44. évi leventebajnokság tavaszi fordulójá- Sövegjártó László vezetésével. A vasutasok ez évtartottak. A bevételt a sportkör céljaira használták nak elkezdésekor három pont hátránnyal a har- ben – máshol dolgozókat is bevonva – sakkcsapafel. Az 1923 végén „lejátszott Csalódások címû madik helyen állt a [büki] csapat, a tavasszal vi- tot szerveztek, mely indult és helytállt a Sopron meszínmû bevételébõl vették meg az elsõ [közös] fel- szont tarolt. A Szakonyt 12:0-ra, a Bõt 6:1-re, az gyei sakkbajnokságban.
szerelést” 1924-ben – írta Sövegjártó László: A büki Ivánt 8:0-ra, a Csepreg II-t 2:1-re gyõzték le [a
Sági F.

Az évszázadokig Sopron vármegyéhez tartozó
Bük fiúgyermekei és legényei a 19–20. század fordulója körül az évszázados népi játékok mellett új
játékokat is megismertek és gyakoroltak, így futballoztak is. Persze ne mindjárt nagypályára és 11 fõs
csapatokra gondoljunk. Igazából sokáig inkább
az úgynevezett libalegelõs és „grundfoci”, s a kiskapuzás volt a kedvelt.
Az I. világháborút követõ forradalmak után „a
cukorgyári és a községi iparosság, valamint a kisszámú értelmiség” és a városon tanuló fiatalság
„indította meg a sportkör szervezését.” Az egyesület 1920 februárjában alakult meg. A Büki Testedzõk Köre (rövidítve: BTK) bejegyzésével kapcsolatos adminisztráció több mint két évig eltartott. Végül a belügyminiszter 1922-ben láttamozta a többször módosított alapszabályt, s ezzel bejegyezte az
egyesületet.
A kezdeti évtizedekben a sportkörnek csak
labdarúgó-csapata mûködött. „Az elsõ labdarúgó-mérkõzésre a cukorgyári réten került sor a
csepregiekkel” még 1920-ban. A mérkõzés eredménye ismeretlen. A járási székhelyen akkor még
nem volt sportegyesület, de a fiúk már ott is fociztak, s egyre gyakrabban megmérkõztek a közeli
települések csapataival is. A falusi csapatoknak
egy ideig bajnokság sem volt szervezve, egymással és a közeli városok egyes csapataival játszottak mérkõzést, s idõnként egy-egy futballkupán
vettek részt.
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Évfordulók a Répce-vidéken
fõiskolát. Egyik kezdeményezõje volt
az egyházasfalui Széchenyi Népfõiskolának, amely bár megszakításokkal, de 1949-ig mûködött (ez volt az
egyetlen KALOT-intézmény, amely a
szervezet 1946-os feloszlatása után
is tovább mûködhetett). A Hangya
Szövetkezetnek is tagja volt, és szervezte a zsirai szövetkezet munkáját.
1942 õszén behívták katonának, Kõszegen, majd Körmenden szolgált.
1944 júniusában a szovjet frontra került. 1945. június 17-én távbeszélõ szakaszparancsnok-helyettesként szerelt le.
Hazatérése után folytatta a gazdálkodást és az aktív közéleti tevé-

„Édesapja szülõfalujának, Zsirának elismert polgára volt, községi
bírónak, a helyi gazdakör, valamint a Független Kisgazdapárt elnökének is megválasztották. Mézes
Miklós elemi iskolába Zsirán járt,
majd Szombathelyen tanult tovább,
ahol mezõgazdasági szakiskolát
végzett el. Tanulmányai végeztével
a családi gazdaságban kezdett el
dolgozni. Közösségi aktivitását és
közéleti érdeklõdését a neveltetésébõl hozta magával, már tizenévesen kapcsolatba került a katolikus
szociális mozgalmakkal. 1938-ban
tagja lett a KALOT-nak, 1940-ben
a Magyar Dolgozók Országos Hivatásszervezete agrárosztályának országos titkára lett. Ugyanebben az
évben elvégezte az érdi KALOT nép-

kenységet. Belépett a Független Kisgazdapártba, indult az 1945. november 4-i nemzetgyûlési választásokon a párt Gyõr-Moson és Sopron
vármegyei listáján, de nem került be
az Országgyûlésbe. Beválasztották
viszont Sopron vármegye törvényhatósági bizottságába. 1947. februárjában Kovács Béla letartóztatása miatt kilépett a pártból, és a Demokrata Néppárthoz csatlakozott. Az 1947.
augusztus 31-i országgyûlési választásokon már a DNP színeiben indult a
megyei listán, és ekkor bekerült a
parlamentbe. Mindszenty József esztergomi érsek 1948 karácsonyi börtönbezárásával ellehetetlenült a keresztény elveket valló politizálás lehetõsége. 1949 elején a Demokrata
Néppárt frakciója megszûnt, több

DNP-s vezetõ – köztük Mézes Miklós is
– Nyugatra emigrált.
1949 februárjában elõször Ausztriába, majd Svájcba utazott, végül
1951-ben Kanadába települt ki.
Csak 1953-ban sikerült családját is kimenekítenie magához. Kezdetben
vegyipari munkásként dolgozott,
majd nyomdát nyitva önálló vállalkozásba kezdett. 1959 és 1961 között
ebben a nyomdában állították elõ
az Egységes Magyarság címû folyóiratot. Az anyagi körülmények miatt
váltani volt kénytelen, és pénzügyi
cégnél helyezkedett el. Késõbb
nyugdíjba vonulásáig önálló pénzés adóügyi szakértõként dolgozott.
A közéleti felelõsségérzete az
emigrálás után is megmaradt. Számos emigráns magyar szervezetnek
lett a tagja. 1949 és ‘51 között a Magyar Mezõgazdasági Érdekvédelmi
Szövetség igazgatósági tagja és
pénztárosa. 1959-ben, miután belépett a Magyar Nemzeti Bizottmányba, kinevezték annak kanadai tisztviselõjének. Lakóhelyén a helyi római
katolikus egyházközség tagja, emellett külön magyar egyházközséget is
szervezett. 1960 óta a Kanadai Magyarok Széchenyi Társaságának
társelnöke, a Kanadai Magyarok
Szövetségének igazgatósági tagja,
és az ottani Rákóczi Szövetségben is
szerepet vállalt. 1984-ben pedig be-

lépett egy kanadai pártba, a Haladó Konzervatív Pártba.
A rendszerváltás idején õ is bekapcsolódott a Demokrata Néppárt újjászervezésébe, a Kereszténydemokrata Néppárt megalakításába. Az emigráns DNP-képviselõkkel együtt többek között Kovács
K. Zoltánnal, Varga Lászlóval és Eszterhás Györggyel együtt
levelezésben álltak a párt hazai
szervezõivel. Mézes Miklós a KDNP-t
az 1990-es és 1994-es kampányban anyagilag is támogatta. 1997ig a párt intézõbizottsági tagja. A
KDNP Barankovics-emlékéremmel
ismerte el munkásságát.
1991-ben jelent meg Budapesten fõ mûve, amelyben visszaemlékezéseit adta közre. (Mézes Miklós: A
kalászba szökkenõ vetés: Mézes Miklós visszaemlékezései. Budapest:
Statiqum. 1991. – a mû vidékünk
több könyvtárában megtalálható.
85 évvel ezelõtt, 1935. március 2án született Alszoporon (ma Újkér falurésze), és 15 évvel ezelõtt, 2005.
szeptember 18-án hunyt el Budapesten Szopori Nagy Lajos irodalomtörténész, az ELTE professzora. A finn irodalom kutatója, kiváló fordítója és fáradhatatlan propagátora volt, aki
méltán nyerte el a legmagasabb
finn irodalmi kitüntetéseket. Budapesten hunyt el 2005-ben.
SF
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145 évvel ezelõtt, 1875. november 18-án született Sopronban Simon
Elemér Sopron vármegye fõispánja,
a Nemzetközi Vöröskereszt elnöke, a
csáfordi
kastély
tulajdonosa.
Csáfordjánosfán 1954 márciusában
hunyt el.
100 évvel ezelõtt, 1920. szeptember 22-én Zsirán született
debreczeni és rettegi Mézes Miklós
gazdálkodó, politikus, a Demokrata
Néppárt volt országgyûlési képviselõje, a kanadai magyar közélet szervezõje. Õ volt az utolsó demokrata
néppárti képviselõ. (St. Catharinesben (Kanada) hunyt el 2019. március 17-én.)
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és a Sopron vármegyei cukoripar kapcsolata I. rész
Évezredekig a mézet használták édesítõszernek. A cukornádból elõször Indiában készítettek cukrot az ókor végén. A
perzsák közvetítésével a nádcukorgyártás tovább terjedt, s
az arabok, a keresztesek és Velence révén Európába is eljutott a termék. Mivel a cukornád melegigényes növény, Európában csak délen, majd a gyarmatosítás óta Közép- és DélAmerikában is termesztik. Európa más részén csak nádcukorfinomítók létesültek, s a 19. század elejétõl kezdõdött meg a
répacukor gyártása.
Az osztrák–magyar kiegyezés idején, 1867-ben német/osztrák, morva és cseh tõkésekbõl álló konzorciumok
Felsõbükön és Csepregen is cukorgyárat létesítettek. Az
Ausztriával való szomszédság, a kiépülõ vasútvonalak, a közeli Brennbergen és Lajtaújfaluban (ma Neufeld an der
Leitha Ausztriában) mûködõ szénbányák, a folyók és patakok által biztosított vízmennyiség, s a cukorrépa
termesztéséhez
kiváló
adottságú termõföldek a
19. század második felében hazánk cukoriparának
zászlóshajójává tették az
egykori Sopron vármegyét,
melyet tréfásan répavármegyének is neveztek.
Vázlatosan tekintsük át az
elõzményeket, s helyezzük
be térségünk jelentõs üzemeit a megyei képbe.
Hazánk második (nád)cukorfinomítója 1794-ben Sopronban kezdte meg mûködését. Nagy György líceumi tanár és
társai – köztük Rupprecht Henrik – alapították. A gyár hamarosan csõdbe ment. Rupprecht János bérelte ki, majd 1810ben meg is vásárolta társaival, s mûködtették a gyarmati termékre alapozva. A Virtsologi elõnévvel nemességet szerzõ
Rupprecht 1847-ben Sajtoskálon földbirtokot vásárolt, melyen hamarosan megkezdték a cukorrépa termesztését. Ennek feldolgozására cukorrépa-szárítót, majd 1855-ben fiókgyárat létesített a kis mezõvárosban, mely az uradalom és a
közeli települések répatermését dolgozta fel. Az ott elõállított
nyerscukor finomítását Sopronban végezték.
Egy rokoni kapcsolatban álló, Ausztriában már cukoripari tapasztalattal rendelkezõ tõkéscsoport, a wienerneustadti (bécsújhelyi) cukorfinomítóból Magyarországra
jövõ Hartig Ignác, Rothermann Dániel és Patzenhofer Konrád 1850-ben Félszerfalván (ma Hirm-Antau Burgenlandban), majd az utóbbi Bächle József gépgyárossal 1852ben pár kilométerrel arrébb, Cinfalván (ma Siegendorf Burgenlandban) alapított és mûködtetett cukorgyárat. Ezek az
üzemek kezdetben a közelükben levõ, részben bérelt Esterházy-birtokokon termelt répát dolgozták fel, de vásároltak is
a környéken földterületeket. Késõbb pedig az 1865-tõl mûködõ Déli vasút (Bécsújhely–Szombathely–Nagykanizsa) közelében fekvõ egyes Vas vármegyei településeken is béreltek és vásároltak birtokokat.
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Egy másik, szintén rokoni csoport (Offermann Theodor,
Carstanjen Gusztáv és a Schoeller család [Schöllerként is írták] néhány tagja, más társakkal szövetkezve) 1854-ben
Kõhídon (ma Sopronkõhida) hozott létre hasonló üzemet.
Ugyan ebben az évben Luft Antal gépgyáros és Gonzalles
Károly gépgyári mérnök – Patzenhofer Konrád, Rothermann Rudolf, Rupprecht János és Lenck Ferdinánd Sámuel (soproni kereskedõ) csendestársakkal – Nagycenken létesített cukorgyárat.
1866-ban a nagycenki üzemet is tulajdonló „Luft Antal és
tsai” cég „megvásárolta a felsõbüki Nagy család 800 holdra zsugorodott [büki és csepregi] birtokát, ahol a Felsõ-Bükre
tervezett gyár mûködéséhez hamarosan termeltetni kezdték
a cukorrépát. Ehhez késõbb 1000 holdat meghaladó bérlet
is társult, a házasság révén a Markovich családhoz került”
büki volt Jankovics uradalomból, mely
bõi földterületet is magába foglalt. A
gyár építése 1867 tavaszán elkezdõdhetett, hiszen forrásaink alapján a
felsõbüki cukorgyár már 1867 õszén elkezdte a termelést. A nagycenki és a büki üzemek 1869. 12. 18-tól, az ekkor alapított, Nagycenki Cukorgyárak Részvénytársulata (Actien-Gesellschaft der
Gross Zinkendorfer Zuckerfabriken)1 tulajdonába mentek át. A társulat adminisztratív központja és igazgatósága
Sopronban, a Szent György u. 11. sz.
alatti Lenck-házban mûködött.
„Csepregben [az alsó-szakonyi határ melletti külterületen, melyet azóta Felsõgyárnak neveznek] egy czukorgyár
építhetése iránt” Carstanjen Gusztáv (1823-1899, második
felesége Schoeller Emília), a sopronkõhidai cukorgyár alapítója és köztulajdonosa 1867 elején adott be kérelmet az
alispánhoz. Kõhidához hasonlóan az Alexander Schoeller
bécsi nagykereskedõ és bankár vezette csoport nyújtotta a
szükséges tõke jelentõs részét az üzem létesítéséhez. A
Csepregher Rüben–Zuckerfabrik G. Carstanjen et
Comp.[agnie]-t (G. Carstanjen és társai Csepregi Répacukorgyára-t) mûködtetõ közkereseti társaság 1867. április 26án jött létre, majd 1876-ban betéti társasággá alakult át. (A
változás bejegyzésének kelte: 1876. 07. 08.) A társaság beltagja és a gyár vezetõje: Carstanjen Gusztáv, düreni származású soproni lakos, kültagjai: Schoeller Sándor, bécsi,
Schoeller Gusztáv, brünni (akkor Morvaország, ma Brno
Csehországban) cégtulajdonos, Bauer Mór, brünni gyáros
és nagybirtokos, valamint Ahrens Albrecht gyárigazgató Gr.
Czakoitzban (Csehország). A répatermesztési üzletág vezetõje Schoeller Gusztáv lett, aki Carstanjenhez hasonlóan
cégvezetõi aláírással rendelkezett.
„Répatermelés céljára már az alapításkor 1500 hold területet biztosítottak, ami három évvel késõbb már 3000 holdra növekedett, emellett saját gazdaságában 800 holdon
termelt répát.” A két Répce menti gyárat a Büki Vasútállomással és egymással kezdettõl keskeny nyomtávú iparvasút
kötötte össze. Az 1980-as években az idõsek még emlékeztek rá, hogy a két gyár közti iparvágányon ökrökkel és bivalyokkal vontatták a vagonokat.
Az építkezések tavasszal elkezdõdhettek, hiszen forrásaink alapján a csepregi gyár is már 1867 õszén megkezdte a
termelést. Szakiparosokat, s esetleg kubikosokat az ország
más részeibõl vagy külföldrõl hoztak, hiszen ekkor a mezõvárosban csak néhány kõmûves, ács stb. élt. Téglaégetõ viszont már régóta mûködött Csepregen. A gyár építéséhez
és a késõbbi mûködtetéshez bõven volt olcsó, képzetlen
munkaerõ a mezõvárosban és a környéken. Sági Ferenc
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